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 .1دکتری رفتار حرکتی ،دانشکدة تربيت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ايران  .2استاد رفتار
حرکتی ،دانشکدة تربيت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ايران  .3دانشيار رفتار حرکتی،
دانشکدة علوم ورزشی دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ايران  .4دانشيار رفتار حرکتی ،دانشکدة تربيت بدنی و علوم
ورزشی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ايران

چکيده
هدف پژوهش حاضر تعیین آثار تمرین کمخطا بر یادگیری یک مهارت هدفگیری در نوجوانان کمتوان ذهنی بود40 .
نوجوان کمتوان ذهنی با توجه به ضریب هوش و ظرفیت حافظۀ کاری در چهار گروه تمرینی جایگزین شدند .تکلیف پاس
توپ مینی بسکتبال به هدفی با دایرههای هممرکز بود .شیوۀ تمرین گروهها متفاوت از همدیگر بود .آزمودنیها 200
کوشش تمرینی را در مرحلۀ اکتساب در پنج بلوک تمرینی اجرا کردند .آزمونهای تکلیف منفرد و تکلیف دوگانه بهصورت
فوری ،تأخیری  24ساعته و تأخیری یکهفتهای اجرا شدند .تکلیف ثانویه شامل شمارش اعداد زوج روبهجلو بود .نتایج
نشان داد گروهها ی که کمترین خطا و کمترین درگیری حافظۀ کاری در طول تمرین داشتند ،هم در مرحلۀ اکتساب و
هم در آزمون تکلیف منفرد و هم در آزمون تکلیف دوگانه نسبت به گروههای دیگر بهتر عمل کردند .این تحقیق با
برآوردهای نظریۀ حلقۀ بستۀ آدامز ،نظریۀ بازگماری و با برآوردهای ساختار نقطۀ چالش در خصوص وجود خطا در مرحلۀ
اکتساب همخوانی دارد؛ اما این یافتهها با برآوردهای نظریۀ طرحواره مغایرت دارد .همچنین این یافتهها ،شواهدی را برای
تأیید ادعای ساختار نقطۀ چالش و نظریۀ بازگماری در خصوص افراد خاص (کمتوان ذهنی) ارائه میدهد.

واژههای کليدی
بهرۀ هوشی ،پروتکل کمخطا ،حافظۀ کاری ،یادگیری حرکتی ضمنی.

* نويسنده مسئول  :تلفن 04533518434 :

Email:ali_Naseri1356@yahoo.com
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مقدمه
افراد کمتوان ذهنی مشکالتی در پردازش اطالعات حرکتی پیچیده و یادگیری مهارت جدید دارند (.)1
براساس نتایج پژوهشها این افراد در یادگیری مهارتهای حرکتی نسبت به افراد عادی محدودیتهایی
دارند ( .)2مشخص شده که حافظۀ کاری ضعیف سبب میشود تا این افراد در مواجهه با درگیری شناختی
پیچیده در مراحل اولیۀ یادگیری با مشکالتی روبهرو شوند (.)3
اغلب متخصصان م عتقدند یادگیرنده هنگام تمرین یک مهارت از مراحل نسبتاً متمایزی عبور میکند
( .)6-4از نظر فیتز و پوزنر ( )5یادگیرنده در مرحلۀ شناختی-کالمی مشغول تدوین استراتژیهای جدید
برای اجرای مهارت حرکتی است و بیشتر بهطور شناختی درگیر اجرای مهارت است .در این مرحله
یادگیرنده در فرایند حل مسئله درگیر است و برای رسیدن به ایدۀ حرکتی از روش آزمون و خطا استفاده
میکند .در مراحل بعدی -مراحل تداعی و خودکاری -مهارت بهتدریج خودکار میشود .ویژگی مرحلۀ
خودکاری آن است که یادگیرنده به این قابلیت میرسد که میتواند همزمان با اجرای مهارت حرکتی،
تکلیف ثانویه را اجرا کند ( .)7براساس نظریۀ حلقۀ بستۀ آدامز ( ،)6همۀ حرکات از طریق مقایسۀ
پسخوراند جاری از اندامها با یک رد ادراکی ایجاد میشوند .این محرکها ،ردی (اثری) در سیستم عصبی
مرکزی میگذارند .فرد با تکرار تمرین در طی کوششها به هدف نزدیکتر و نزدیکتر میشود و در هر
کوشش ،رد دیگری گذاشته میشود؛ بهنحوی که در نهایت ،مجموعهای از ردها ایجاد میشوند .از نظر
آدامز ( )6خطاها در طول تمرین موجب تضعیف رد ادراکی صحیح میشود .بنابراین طبق این نظریه تمرین
کمخطا موجب تحکیم رد ادراکی و ایجاد یادگیری مؤثرتر میشود .نظریۀ طرحواره ( )8بیان میکند که
دو حالت حافظها ی وجود دارد :حافظۀ یادآوری برای تولید عمل؛ و حافظۀ بازشناسی برای ارزیابی حرکت.
در این نظریه خطاها در طول حرکت موجب شکلگیری بهتر طرحوارۀ حرکتی میشود .بنابراین تمرین
همراه خطا موجب شکلگیری بهتر طرحواره و در نتیجه یادگیری بهتر میشود.
هیچ کدام از سه دیدگاه مرورشده به نقش تالش شناختی یادگیرنده یا دشواری تکلیف و آثار آن در
یادگیری نپرداختهاند .این جنبه از سازماندهی تمرین در ساختار نقطۀ چالش )9(1بررسی شده است.
ساختار نقطۀ چالش ( )9ادعا میکند وقتی تکالیف دارای دشواری اسمی مشخص توسط فردی با سطح
خاصی از مهارت اجرا میشود ،بهطور نسبی دشواری کارکردی تکلیف تعیین میشود .وقتیکه دشواری
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کارکردی تکلیف افزایش مییابد ،اطالعات در دسترس ذاتی زیادی وجود دارد .با این حال ،محدودهای
وجود دارد که در آن اطالعات ذاتی قابل تفسیر است .تصور میشود که این محدوده از طریق قابلیتهای
پردازش اطالعات فرد کنترل میشود و این قابلیتها با تمرین تغییر میکنند ( .)9این ساختار وجود
مقداری خطا را که با سطح مهارت و قابلیت پردازش فرد متناسب باشد ،برای یادگیری مفید میداند.
براساس نظریۀ بازگماری )10 ،11( 1فرایندهای آشکار به حافظۀ کاری برای دستکاری و ذخیرۀ
اطالعات متکی است .وقتی پردازش آشکار استفاده میشود ،یادگیرندگان بهطور هوشیارانه از اطالعات
آگاهند و قادر به اشتراکگذاری آن با دیگران هستند .مسترز و مکسول ( ،)11پنج معیار برای فرایند
ضمنی ارائه دادهاند .نخستین معیار کمبود اطالعات کالمی دربارۀ تکلیف انجامگرفته توسط یادگیرنده
است .معیارهای دوم و سوم ،مقاومت در برابر تداخل حرکتی ایجادشده از طریق استرس و مقاومت در
برابر فراموشی در طول زمان است .معیار چهارم این است که این فرایندها به حافظۀ کاری یا توجه نیازی
ندارد .معیار نهایی این است که این فرایندها مستقل از سن و هوشبهر (بهرۀ هوشی) است (.)11 ،12
نظریۀ بازگماری ( )10 ،11پیشبینی می کند که اگر خطایی در تمرین اتفاق نیفتد ،هیچ فرصتی برای
ایجاد و آزمون فرضیه وجود ندارد .ازاینرو تمرین با خطای کمتر برای یادگیری ضمنی مفید است و اجرای
مهارت را در شرایط استرسزا یا تکالیف دوگانه تسهیل میکند ( .)11 ،13با توجه به این ادعا ،برنامۀ
کمخطا که در آن شکل گیری کمتر فرضیه و آزمون آن وجود دارد و حافظۀ کاری کمتر درگیر است،
یادگیری ضمنی تسهیل میشود (.)10 ،11
مسترز ( )14برای به حداقل رساندن انباشتگی قوانین و استراتژیها ،استفاده از پروتکل روش تکلیف
دوگانه را در مورد یادگیری ضمنی (پنهان) یک تکلیف حرکتی پیشنهاد داد .پروتکل به این صورت بود
که هنگام یادگیری مهارت گلف از یک تکلیف ثانویه (تولید تصادفی حروف الفبا) استفاده شد .عملکرد
گلف شرکت کنندگانی که در شرایط تکلیف دوگانه تمرین کرده بودند ،پیشرفت کرد ،که بیانگر این است
که یادگیری اتفاق افتاده است .مسترز ( )14با بررسی گزارشهای شفاهی شرکتکنندگان به این نتیجه
رسید که اضافه کردن تکلیف ثانویۀ شناختی موجب کاهش تعداد قوانین یا استراتژیهای درگیر میشود
و معتقد بود که این امر بهسبب درگیری حافظۀ کاری توسط این تکلیف شناختی بوده است .در نتیجه با
استفاده از پروتکل تکلیف دوگانه میتوان شرایط ایجاد یادگیری ضمنی را فراهم کرد .ولی در خصوص
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استفاده از این پروتکل در مرحلۀ اکتساب ،دو محدودیت مطرح شده است؛ چالش اول این است که وقتی
از پروتکل تکلیف دوگانه در مرحلۀ اکتساب استفاده میشود ،عملکرد در مرحلۀ اکتساب دچار اختالل
شده و احتماالً موجب عدم تسهیل یادگیری نسبت به روشهای سنتی میشود .چالش دوم این است که،
استفاده از یک تکلیف شناختی هنگام یادگیری تکلیف اصلی در مرحلۀ اکتساب ،در زمینههای کاربردی،
غیرعملی بهنظر میرسد ( .)15با توجه به محدودیتهای پروتکلهای تکلیف دوگانه در اکتساب مهارتهای
حرکتی ،مکسول و همکاران ( )16روش تمرینی دیگری به نام پروتکل بدون خطا (کمخطا) را پیشنهاد
دادند .آنها این پروتکل را با استفاده از مهارت ضربهزنی گلف به بوتۀ آزمایش گذاشتند .نتایج این تحقیق
نشان داد گروهی که با استفاده از پروتکل کمخطا تمرین کرده بودند ،نسبت به شرکتکنندگانی که با
پروتکل پرخطا تمرین کرده بودند ،در آزمون یادداری و آزمون انتقال با تکلیف دوگانه بهتر بودند .از جمله
محدودیتهای مهم کار مکسول و همکاران ( ،)16لحاظ نکردن تأخیر بین اکتساب و آزمونهای یادداری
و انتقال بوده است.
اغلب تحقیقات صورتگرفته در خصوص برنامههای تمرین کمخطا تنها روی افراد عادی صورت
گرفتهاند ( )23-17از سوی دیگر ،برخی پژوهشهای موفق نشدهاند اثربخشی این پروتکل را در تسهیل
یادگیری ضمنی نشان دهند ( .)24 ،25ویژگی مهمی که در اغلب تحقیقات صورتگرفته در حوزۀ تمرینات
کمخطا و پرخطا به آن توجه نشده ،بررسی مستقل بودن یادگیری ضمنی از هوشبهر و سن است .در یکی
از معدود تحقیقات انجامگرفته روی افراد با نیازهای ویژه ،ون آبسود و همکاران ( )26این موضوع را بررسی
کردند که آیا در نوجوانان مبتال به فلج مغزی که در حافظۀ کاری و هوشبهر نقص دارند نیز میتوان
شرایط یادگیری ضمنی را فراهم کرد یا خیر .یافتههای این تحقیق نشان داد که هر دو پروتکل تمرینی
کمخطا و پرخطا موجب ایجاد یادگیری شد و تنها شرکتکنندگان با ظرفیت حافظۀ کاری خوب و عملکرد
اولیه ضعیف ،شکلی ابتدایی از یادگیری ضمنی را نشان دادند.
نظریۀ بازگماری و ساختار نقطۀ چالش ،ادعاهایی دربارۀ افراد با نیازهای خاص دارند که برای تأیید یا
رد این ادعاها در این زمینه به تحقیقات بیشتری نیاز است .تحقیق حاضر با هدف بررسی تعمیمپذیری
ادعاهای نظریۀ بازگماری و ساختار نقطۀ چالش در افراد کمتوان ذهنی انجام گرفت .در راستای این هدف
کلی ،در این تحقیق با دستکاری دشواری اسمی و کارکردی یک تکلیف ادراکی-حرکتی درشت ویژۀ
نوجوانان ،به این پرسش پاسخ داده شود که ،آیا با این دستکاریها میتوان شرایطی مشابه تمرین کمخطا
ایجاد کرد که در آن افراد کمتوان ذهنی نیز بتوانند از مزیتهای یادگیری ضمنی بهرهمند شوند یا خیر؟
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روششناسی
شرکتکنندگان  40پسر کمتوان ذهنی در دامنۀ سنی  11تا ( 13میانگین =  ،12انحراف معیار = )0.78
سال بودند که بهصورت داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند .شرکتکنندگان از بین دانشآموزان مدرسۀ
استثنایی مهر ناحیۀ یک اردبیل انتخاب شدند .دانشآموزان کمتوان ذهنی که در آزمون هوشبهر ،نمرهای
بین  55تا  70کسب کردند و از نظر شنوایی و کارکرد اندام باالتنه مشکلی نداشتند ،وارد تحقیق شدند.
دانشآموزان دارای چند معلولیت نیز وارد تحقیق نشدند .شرکتکنندگان براساس نتایج مقیاس هوش
وکسلر ( )27و ظرفیت حافظۀ کاری ( )28 ،29در چهار گروه مساوی جایگزین شدند .گروه اول شامل
گروه دشواری اسمی پایین و دشواری کارکردی پایین ،)LN+LF(1گروه دوم شامل دشواری اسمی پایین
و دشواری کارکردی باال ،)LN+HF( 2گروه سوم شامل دشواری اسمی باال و دشواری کارکردی پایین

3

( )HN+LFو گروه چهارم شامل دشواری اسمی باال و دشواری کارکردی باال )HN+HF( 4بود.
شرکت کنندگان هیچ تجربۀ قبلی با تکلیف نداشتند و از اهداف ویژۀ تحقیق نیز آگاه نبودند .از والدین و
شرکتکنندگان رضایتنامۀ کتبی گرفته شد.
تکليـف
آزمایش شامل یک مهارت حرکتی درشت (پاس سینۀ بسکتبال) بود .در این تحقیق از شرکتکنندگان
خواسته شد تا توپ مینیبسکتبال را از مسافتهای متفاوت به سمت صفحۀ هدف به روش پاس سینهای
بسکتبال اجرا کنند .صفحۀ هدف شامل دایرههای متحدالمرکزی است که بر روی دیوار ،متناسب با قد
افراد ،نصب میشد .بهمنظور ارزیابی دقت پرتاب سینهای ،دایرههایی به مرکز هدف و با شعاعهای ،20 ،10
 40 ،30و  50سانتیمتری در اطراف منطقۀ هدف رسم شد (شکل  .)1اگر نقطۀ برخورد توپ در یکی از
مناطق یا خارج از بزرگترین دایره هدف بود ،بهترتیب  10 ،20 ،30 ،40 ،50و صفر امتیاز ثبت میشد.
در مواردی که توپ با خط برخورد میکرد ،امتیاز بیشتر داده میشد .در مواردی که توپ ،خارج از محدودۀ
تعیینشده بود یا به شکل صحیح اجرا نمیشد ،خطا محسوب میشد .آزمون تکلیف منفرد اجرای پرتاب
پاس سینهای بسکتبال از فاصلۀ  4متری به تعداد  25کوشش بود .تکلیف ثانویه شامل شمارش اعداد زوج
روبهجلو با شنیدن صدای بوق از نرمافزار تولید صدا بود.
1. low nominal and low functional difficulty
2. low nominal and high functional difficulty
3. functional nominal and low functional difficulty
4. functional nominal and high functional difficulty
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شکل  .1هدف دارای پنج دايرة هممرکز برای ارزيابی دقت در هدفگيری پاس توپ مينی بسکتبال

روش اجرا
پیش از شروع آموزش در مرحلۀ اکتساب ،یک سری تصاویر مربوط به اشکال هندسی ،تصاویر مربوط
به گل و حیوانات به افراد نمایش داده میشد .به افراد گفته شد که این تصاویر را در ذهنشان در طول
تمرین مرور کنند .در آخر جلسۀ تمرین ،تعداد تصاویر یادآوریشده ارزیابی میشد .اکتساب با آموزش
نحوۀ اجرای تکلیف مهارت پاس سینهای و نحوۀ امتیازدهی به اجرا آغاز شد .فاصلۀ استراحت بین بلوکها
پنج دقیقه بود .بین مرحلۀ اکتساب و مرحلۀ آزمون فوری از جورچین تکمیل تصاویر بهعنوان یک فعالیت
شناختی استفاده شد.
برای این آزمایش نیز از دو تکلیف با دشواری اسمی متفاوت (دشواری اسمی پایین و باال) استفاده
شد .دشواری اسمی پایین شامل مسافتهای  3/5 ،3/25 ،3و  3/75متری از صفحۀ هدف و دشواری اسمی
باال شامل مسافتهای  4/75 ،4/5 ،4/25و  5متری از هدف بود .برای هر کدام از این دشواریهای اسمی
متفاوت ،دو نوع تغییرپذیری تمرینی در نظر گرفته شد .بهعبارت دیگر تمرین نزدیک به دور و دور به
نزدیک برای هر کدام از دشواریهای اسمی متفاوت در نظر گرفته شد .بهطور کلی چهار گروه تمرینی
متفاوت برای آزمایش موردنظر انتخاب شد :شرکتکنندگان  200کوشش را در جلسۀ تمرینی اجرا
میکردند .گروه اول ( )LN+LFو دوم ( )LN+HFدر دشواری اسمی پایین تمرین کردند ،تنها تفاوت آنها
در نحوۀ پیشروی از فاصلۀ نزدیک به دور ( )LN+LFیا دور به نزدیک ( )LN+HFبود .گروه سوم ()HN+LF
و چهارم ( )HN+HFدر دشواری اسمی باال تمرین کردند و تنها تفاوت آنها نیز در پیشروی از فاصله
نزدیک به دور ( )HN+LFیا دور به نزدیک ( )HN+HFبود .جلسۀ تمرینی شامل  5بلوک تمرینی بود.
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بلوک تمرینی شامل  40کوشش است که شرکتکنندگان از هر فاصله  10کوشش تمرینی را اجرا
میکردند .آزمون تکلیف منفرد شامل  75کوشش ( 25کوشش فوری و  25کوشش تأخیری  24ساعته و
 25کوشش تأخیری یکهفتهای) و آزمون تکلیف دوگانه شامل  75کوشش ( 25کوشش فوری25 ،
کوشش تأخیری  24ساعته و  25کوشش تأخیری یکهفتهای) در فاصلۀ  4متری از هدف بود .بهمنظور
پرهیز از شکلگیری یادگیری آشکار ،در این تحقیق از پیشآزمون استفاده نشد.
روشهای آماری
برای بررسی وضعیت ظرفیت حافظۀ کاری شرکتکنندگان از طرح تحلیل واریانس دوراهه با عامل 2
(دشواری کارکردی :پایین و باال) × ( 2دشواری اسمی :کم؛ زیاد) استفاده شد .برای مرحلۀ اکتساب از طرح
تحلیل واریانس چندراهۀ مخلوط ( 2دشواری کارکردی :پایین و باال) × ( 2دشواری اسمی :کم؛ زیاد) × 5
(بلوکهای تمرینی  40کوششی) با تکرار سنجش روی عامل بلوکهای تمرین استفاده شد .برای تحلیل
دادههای مرحلۀ آزمون ،از یک طرح تحلیل واریانس چندراهۀ مخلوط ( 2دشواری کارکردی :پایین و باال)
× ( 2دشواری اسمی :پایین و باال) × ( 3روز آزمون :فوری ،تأخیری  24ساعته و یکهفتهای) با تکرار
سنجش روی روز آزمون استفاده شد .برای تعیین اندازۀ اثر ،از شاخص مجذور ایتای سهمی1استفاده شد.
سطح معناداری  0/05در نظر گرفته شد.
نتایج
تحليل دادههای مربوط به درگيری حافظۀ کاری در طول تمرين
نتایج تحلیل واریانس نشان داد که اثر تعاملی دشواری اسمی و کارکردی تکلیف در امتیاز مرحلۀ آزمون
معنادار بود 36( = 57/94 و .Ƞ2P = 0/62 ،P< 0/001 ،F )1بنابراین گروه اول (،SD = 1/1  )LN +LF
  M =15/9نسبت به گروههای دوم  ، M = 9/3 ،SD = 1/6سوم   M = 6/9 ،SD = 1/73 و چهارم1/3
=   M = 7/4 ،SDدرگیری حافظۀ کاری کمتری داشتند.
تحليل نسبت خطاهای مرحلۀ اکتساب
نتایج تحلیل واریانس برای خطاهای مرحلۀ اکتساب نشان داد که اثرهای اصلی بلوکهای تمرین
144( = 104/91 ،P<0/001 ،Ƞ2P = 0/75و ، F)3دشواری اسمی36( = 765/29 ،P<0/001 ،Ƞ2P = 0/95و، F)1

)1. Partial Eta Squared (η2p
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دشواری کارکردی 36( = 13/45 ،P<0/05 ،Ƞ2P = 0/27و  F)1و اثر تعاملی دشواری اسمی و دشواری
کارکردی36( = 5/03 ،P<0/05 ،Ƞ2P = 0/12و  F)1معنادار است .بنابراین در طی تمرین گروهها پیشرفت
داشتهاند و میزان خطاهای گروهها متفاوت بوده است.
تحليل آزمونهای تکليف منفرد
امتیازهای گروهها در آزمونهای تکلیف منفرد در شکل  2نشان داده شده است .نتایج تحلیل واریانس
نشان داد که اثر تعاملی دشواری اسمی و کارکردی تکلیف در امتیاز مرحلۀ آزمون معنادار بوده است
36( = 42/02 ،P<0/001 ،Ƞ2P = 0/54و(  F)1جدول .)1
جدول  .1نتايج تحليل واريانس برای آزمونهای تکليف منفرد
درجات آزادی

F

سطح معناداری

اندازة اثر

دشواری اسمی

1

243/83

> /0001

0/87

دشواری کارکردی

1

120/92

> /0001

0/77

دشواری اسمی * دشواری کارکردی

1

42/02

> /0001

0/54

خطا

36

گروه دوم LN+HF

گروه اول LN+LF

گروه چهارم HN+HF

گروه سوم HN+LF

45

35

25

15
یک هفته ای

 24ساعته

فوری

آزمون تکلیف منفرد
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تحليل آزمونهای تکليف دوگانه
امتیازات گروهها در آزمونهای تکلیف دوگانه در شکل  3نشان داده شده است .براساس نتایج تحلیل
واریانس اثر تعاملی دشواری اسمی و کارکردی تکلیف در امتیاز مرحلۀ آزمون معنادار بود ،Ƞ2P = 0/61
36( = 55/03 ،P<0/001و(  F)1جدول .)2

گروه دوم LN+HF

گروه اول LN+LF

گروه چهارم HN+HF

گروه سوم HN+LF

45
35
25
15

یک هفته ای

فوری

 24ساعته
تکلیف دوگانه

شکل  .3امتيازهای گروهها برای آزمونهای تکليف دوگانه
جدول  .3نتايج تحليل واريانس برای آزمونهای تکليف دوگانه
درجات آزادی

F

سطح معناداری

اندازة اثر

دشواری اسمی * دشواری کارکردی

1
1
1

266/59
121/41
55/03

> /0001
> /0001
> /0001

0/88
0/77
0/61

خطا

36

دشواری اسمی
دشواری کارکردی

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی برخی ادعاهای نظریههای مربوط به برنامهریزی تمرین در یادگیری
مهارتهای حرکتی بود .هر کدام از نظریهها ،ادعاهایی در خصوص وجود خطاها در مرحلۀ اکتساب دارند؛
اما نظریه های حلقۀ بستۀ آدامز و نظریۀ طرحوارۀ اشمیت و ساختار نقطۀ چالش در خصوص یادگیری
آشکار ،ادعاهایی دارند ،اما نظریۀ بازگماری در خصوص یادگیری ضمنی ادعاهایی را مطرح کرده است.
پس با توجه به نتایج این پژوهش به بررسی این ادعاها میپردازیم.
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ابتدا به تحلیل دادههای مربوط به درگیری حافظۀ کاری و تعیین شدت چالش در طول تمرین
بپردازیم .نتایج پژوهش نشان میدهد که گروه اول ( ،)LN+LFدرگیری حافظۀ کاری و چالش کمتری در
طول تمرین نسبت به سه گروه دیگر داشته است؛ گروه دوم ( ،)LN+HFدرگیری حافظۀ کاری و چالش
کمتری نسبت گروههای سوم ( )HN+LFو چهارم ( )HN+HFداشته است .با این حال ،دو گروه سوم و
چهارم از نظر درگیری حافظۀ کاری و چالش ایجادشده در طول تمرین ،تفاوت چندانی با هم نداشتند.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که گروه اول ( )LN+LFنسبت خطای کمتری در طول تمرین نسبت
به سه گروه دیگر داشته است؛ گروه دوم ( ،)LN+HFنسبت خطای کمتری نسبت به دو گروههای سوم و
چهارم داشته است .با این حال ،گروههای سوم ( )HN+LFو چهارم ( )HN+HFاز نظر نسبت خطا در طول
تمرین ،تفاوت چندانی با هم نداشتند؛ بنابراین زمانیکه دشواری اسمی تکلیف پایین باشد ،گروه آرایش
تمرین نزد یک به دور در طول و کل مرحلۀ تمرین نسبت به گروه آرایش تمرین دور به نزدیک خطای
کمتری داشت .بنابراین مطابق انتظار و مشابه تحقیقات مکسول و همکاران ( )16و پولتون و همکاران
( ،)30 ،31آرایش نزدیک به دور نسبت به دور به نزدیک ،ملزومات پروتکل تمرین کمخطا را تأمین کرد.
در نتیجه از آرایش نزدیک به دور ،مشاهدۀ آثار تمرین ضمنی انتظار میرفت .با این حال ،زمانیکه دشواری
اسمی با ال باشد ،آرایش تمرینی نزدیک به دور و دور به نزدیک از نظر نسبت خطا تفاوتی ندارند ،ازاینرو
انتظار هیچگونه یادگیری ضمنی از این نوع آرایش تمرینی نمیرود.
نتایج مربوط به بلوکهای تمرینی نشان میدهد که تغییرات از بلوک یک به بلوک چهار معنادار بود،
اما از بلوک چهار به بلوک پنج ،تغییرات خیلی جزئی بودند و عملکرد گروهها تا حدودی در بین بلوکهای
چهار و پنج به فالت رسیدند .با این حال ،میزان تغییرات در بلوکهای تمرین با توجه به دو عامل مستقل
دشواری اسمی و کارکردی متفاوت نبود .البته این عدم تفاوت تغییرات عملکردی در بلوکها با توجه به
دو عامل دشواری اسمی و کارکردی را میتوان با قانون توانی تمرین تبیین کرد که با پیشرفت عملکرد،
سرعت یادگیری فرد کاهش پیدا میکند .بهعبارتی ،تغییرات عددی یکسان در سطوح مختلف یادگیری
به معنای عدم تفاوت یادگیری نیست و تغییرات عددی در سقف یادگیری متفاوت از تغییرات عددی در
اواسط یا اوایل یادگیری است.
نتایج تحقیق در آزمون تکلیف منفرد که از مسافت جدید  4متری استفاده شده بود ،نشان داد که
گروه اول نسبت به سه گروه دیگر بهتر بود .همچنین گروه دوم نسبت به گروههای سوم و چهارم بهتر
عمل کرد و گروههای سوم و چهارم با هم تفاوتی نداشتند .این یافته با دیدگاه تئوری حلقۀ بستۀ آدامز
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( )6که خطا را در مرحلۀ اکتساب بهسبب تقویت رد ادراکی حرکات نادرست ،برای یادگیری مضر میداند،
همخوانی دارد .با توجه به اینکه گروههای دارای دشواری اسمی پایین (گروههای اول و دوم) نسبت به هم
و گروههای دارای دشواری اسمی باال (گروههای سوم و چهارم) نسبت به هم در مرحلۀ اکتساب ،تجربۀ
پرتاب از فاصلههای متفاوت را به یک اندازه داشتند و میزان تغییرپذیری و دامنۀ تجربیات آنها نسبت به
هم مشابه بود ،براساس تئوری طرحواره ( )8باید در آزمون انتقال عملکرد گروههای دارای دشواری اسمی
پایین نسبت به هم و عملکرد گروههای دشواری اسمی باال نسبت به هم مشابه باشند .نتایج این پژوهش
زمانیکه دشواری اسمی باال بود ،از تئوری طرحواره حمایت میکند .بهعبارتی عملکرد گروه سوم تقریباً با
عملکرد گروه چهارم مشابه است ،اما نتایج این پژوهش زمانیکه دشواری اسمی پایین بود ،از تئوری
طرحواره حمایت نمیکند .احتماالً این مغایرت را میتوان با نوع یادگیری دو گروه تبیین کرد .بهعبارتی
اختالف عملکرد این دو گروه با اختالف در میزان خطای دو گروه در مرحلۀ اکتساب تبیین میشود .خطای
کمتر گروه اول در مرحلۀ اکتساب موجب عدم ایجاد فرضیه و آزمون آن و در نتیجه عدم درگیری حافظۀ
کاری میشود و این شرایط به یادگیری ضمنی مهارت میانجامد .تئوری بازگماری ( )11 ،14پیشبینی
خاصی در زمینۀ نتایج آزمون انتقال در شرایط تکلیف منفرد ارائه نمیکند .با این حال ،نتایج این پژوهش
با برآوردهای نظریۀ بازگماری مبنی بر اینکه خطای کمتر در مرحلۀ اکتساب موجب عملکرد بهتر و بادوامتر
می شود ،همخوانی دارد .نتایج این پژوهش با برآوردهای ساختار نقطۀ چالش ( )9مبنی بر اینکه وجود
مقداری خطا با توجه به سطح مهارت یادگیرنده و ظرفیت پردازش فرد برای یادگیری مفید میداند،
همخوانی دارد .با این حال چون این ساختار مدعی است که دشواری اسمی پایین با دشواری کارکردی
باال و دشواری اسمی باال با دشواری کارکردی پایین به یادگیری بهتری منجر میشود ،اما در این پژوهش،
عملکرد گروه دوم با گروه سوم در آزمون انتقال مشابه بود .علت مغایرت این یافته با برآورد ساختار نقطۀ
چالش را میتوان به دو صورت تبیین کرد؛ نخست اینکه با توجه به نتایج این پژوهش گروه دوم نسبت به
گروه اول ،درگیری حافظۀ کاری و چالش کمتری در مرحلۀ اکتساب داشتند؛ بنابراین احتماالً این چالش
کمتر با ظرفیت پردازش افراد تناسب بیشتری دارد؛ دوم اینکه گروه دوم در مرحلۀ اکتساب نسبت به گروه
سوم ،خطای کمتری داشتند ،ازاینرو احتماالً این خطای کمتر بهنوعی یادگیری ضمنی در این گروه منجر
شده است.
برای ارزیابی میزان پایداری در برابر شرایط فشار شناختی از روش تکلیف دوگانه استفاده شد .نتایج
آزمون انتقال در شرایط تکلیف دوگانه نشان داد که گروه اول نسبت به سه گروه دیگر بهتر عمل کرد.
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پولتون و همکاران ( )30بر این باورند که بیشترین اثربخشی یادگیری کمخطا هنگامی دیده میشود که
شرایط تمرین کمخطا بهویژه در آغاز تمرین فراهم شود .هر دو گروه شرایط تمرین از فواصل نزدیک را
تجربه کردند ،با این تفاوت که گروه نزدیک به دور در مراحل آغازین اکتساب با این شرایط روبهرو شدهاند،
ولی گروه دور به نزدیک این شرایط را در مراحل پایانی اکتساب تجربه کردهاند .تئوری آدامز ( )6پیشبینی
خاصی در خصوص آزمون انتقال در شرایط تکلیف دوگانه ارائه نمیکند .با این حال ،براساس تئوری آدامز،
خطای کمتر در مرحلۀ اکتساب برای یادگیری مفید است ،ازاینرو نتایج این پژوهش با این برآورد تئوری
آدامز همخوانی دارد .نظریۀ طرحوارۀ اشمیت ( )8پیشبینی میکند در آزمون انتقال ،عملکرد دو گروه
مشابه است یا دستکم نباید از وضعیت تکلیف منفرد به دوگانه کاهش مشاهده شود ،چون میزان
تغییرپذیری و دامنۀ تجربیات در اکتساب مشابه بوده است .یافتههای این پژوهش در بخشی که نشان داد
گروه سوم با گروه چهارم تفاوت ندارد ،با برآورد نظریۀ طرحواره همخوانی دارد ،اما یافتهها در بخشی که
نشان داد گروه اول با گروه دوم تفاوت دارد ،با این نظریه همخوانی ندارد .شاید این ناهمخوانی را بتوان با
توسل به نظریۀ بازگماری و یادگیری ضمنی تبیین کرد .یافتهها با پیشبینیهای نظریۀ بازگماری (،14
 )11همخوانی کامل دارد .این نظریه بیان میکند تمرین کمخطا به یک حالت غیرفعال یادگیری منجر
می شود که سهم فرایندهای پنهان (ضمنی) را افزایش میدهد که نتیجۀ آن مقاومت عملکرد در برابر
شرایط فشار یا تکلیف دوگانه است .بهنظر میرسد بهترین تبیین ارائهشده در زمینۀ الگوی یافتهها در این
نظریه پیشبینی شده است.
سانلی و لی ( )24 ،25یافتههایی ناسازگار با نتایج تحقیق حاضر بهدست آوردهاند .شرایط آزمایشهای
سانلی و لی ( )25-24و آزمایش تحقیق حاضر تفاوتهایی دارند که موجب شده نتایج همسو با هم نباشد.
تفاوت اصلی ،با تکالیف بهکاررفته مرتبط است .تکلیف بهکاررفته در تحقیق حاضر پرتاب دودستی توپ به
سمت اهداف با دایرههای متحدالمرکز است که از نوع تکالیف حرکتی درشت بهشمار میرود ،درحالیکه
تکلیف آزمایشهای سانلی و لی ( )25-24یک تکلیف حرکتی ظریف است .در دیگر پژوهشها که در آن
نمونهها بزرگسال بودهاند و تکالیف حرکت درشت بهکار رفته است [برای مثال ،ماکسول و همکاران ()16
یا پولتون ،ماکسول و مسترز ( )30در ضربۀ گلف؛ پولتون ،مسترز و ماکسول ( )31و مسترز ،پولتون و
ماکسول ( )32در پاس راگبی] نتایجی مشابه یافتههای تحقیق حاضر بهدست آمده است .تحلیل دادههای
این پژوهش نشان داد که گروه کمخطای کمتوان ذهنی نسبت به گروه پرخطای کمتوان ذهنی بهتر بودند.
این یافته با یافتههای پولتون و زاچری ( ،)15گابت و مسترز ( ،)22قمری و همکاران ( ،)33محمدی و
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همکاران ( )21و صالحی ،مهرورز و رافعی ( )23همخوانی دارد ،اما با یافتههای بوزراد و همکاران (،)34
سانلی و لی ( )24و ون آبسود و همکاران ( )26همخوانی ندارد.
همچنین در تبیین علت مغایرت یافتههای این پژوهش با برخی یافتههای پژوهشهای قبلی میتوان
گفت که در بیشتر تحقیقات گذشته از آزمون حافظۀ کاری برای طبقهبندی مناسب گروهها در ابتدای
تمرین استفاده نشده است .همچنین تحقیقات قبلی از مکانیسم مناسبی برای آگاهی از درگیری حافظۀ
کاری در طول تمرین استفاده نکردهاند .ازاینرو با عدم آگاهی از وضعیت درگیری حافظۀ کاری ،نمیتوان
استدالل مناسبی را در خصوص برآوردهای نظریهها انجام داد .همچنین بیشتر تحقیقاتی که در حوزۀ
نظریۀ بازگماری به نتایج مغایر با نتایج نظریه بازگماری رسیدهاند ،از مهارت حرکتی ظریف استفاده
کردهاند .تکالیف حرکتی ظریف ذاتاً به توجه و دقت بیشتری نیاز دارد ،ازاینرو ایجاد شرایط یادگیری
ضمنی در این تکالیف ساده بهنظر نمیرسد.
براساس نتایج این پژوهش ،پیشنهاد میشود در محیطهای آموزشی -تربیتی یا در زمینههای درمانی
از تمرین کمخطا برای ایجاد یادگیری پنهان تکالیف حرکتی درشت برای کودکان کمتوان ذهنی استفاده
شود .در تحقیقات آتی می توان با تغییر پارامترهایی مانند استفاده از تکالیف حرکتی بسته در مقابل باز یا
مهارتهای حرکتی درشت در مقابل ظریف آثار پروتکلهای کمخطا را بررسی کرد .پژوهشهای آینده
میتواند با هدف امکان استفاده از این روشها برای یادگیری مهارتهای حرکتی در کودکان انجام گیرد.
حیطۀ دیگری که میتواند زمینۀ مناسبی برای تحقیق باشد ،آثار خودکنترلی (خودتنظیمی) در انتخاب
آرایش تمرین است.
بهعنوان نتیجهگیری پایانی می توان گفت که در حال حاضر دیدگاه نظری واحدی وجود ندارد که
تمامی آثار مشاهدهشده در مرحلۀ اکتساب و آزمونهای انتقال در شرایط تکلیف منفرد و تکلیف دوگانه
بر اجرا را یکجا تبیین کند .با این حال ،از چندین نظریه و ساختار نظری میتوان کمک گرفت تا درک
جامعی از عوامل احتمالی سودمندی پروتکلهای تمرینی در یادگیری حرکتی بهدست آورد.
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